
FÓRUM DODAVATELŮ A PROVOZOVATELŮ HO.RE.CA TRHU 

Fórum dodavatelů HoReCa trhu HOTREQ je zaměřené na úspěšný a efektivní provoz ubytovacích
a gastronomických zařízení. Je akcí, která prostřednictvím workshopů, přednášek a prezentací dodavatelů 
představuje trendy, úspěšné koncepty a zkušenosti odborníků z oboru. Na programovou část kontiuelně 
navazuje  blok prezentací dodavatelů provozního a interiérového vybavení hotelových, gastronomických 
i lázeňských zařízení. Profesionální doprovodné služby a programy HOTREQ fórum umožňují realizovat 
jak separátní obchodní jednání, tak hromadná komerční setkání na vysoké profesionální úrovni. 
Díky své účasti na HOTREQ fórum partner nebo prezentující se firma zprostředkuje svým zákazníkům 
nejen možnost seznámit se s aktuální nabídkou trhu, ale dopřeje jim i společenský a kulturní zážitek.

společně s programovou zónou GASTRO TOUR
  

a souběžně s veletrhy
FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR OFFICE, FOR GARDEN, DESIGN SHAKER
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Součástí HOTREQ fórum je programová zóna GASTRO TOUR, která opět odprezentuje vybrané gastronomické koncepty, efektivní využití 

gastrotechnologií a surovin, nové produkty na trhu formou živých gastronomických vystoupení s řízenými degustacemi v rámci restauračního 

a kavárensko-cukrárenského provozu. Programová část je doplněna komerčními prezentacemi dodavatelů do gastronomie a gastronomických 

provozoven různých typů. V rámci  programové scény proběhnou prestižní programové bloky cukrářské a kuchařské sekce Asociace kuchařů 

a cukrářů ČR.    

GASTRO TOUR v rámci HOTREQ se tematicky zaměří na další trendy v gastronomii, ale i hotelovou a vyšší gastronomii, a s ohledem na 

oborové zaměření souběžných veletrhů na gastronomii kancelářských i komerčních subjektů a účelové stravování. 

Součástí akce bude i Valná hromada Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 

CÍLE HOTREQ FÓRUM:

• propojení provozovatelů ho.re.ca podniků s jejich dodavateli, ukázky a poradenství pro efektivní provoz a zvýšení jeho úspěšnosti

• účinná a efektivní propagace, osvěta a podpora hotelnictví, profesionální gastronomie a wellness

• seznámení laické veřejnosti/potenciálního hosta s trendy v hotelnictví, gastronomii a wellness

• upevnění kontaktů, získání nových klientů a referencí 

• mediální podpora oboru

MOŽNOST ÚČASTI A PREZENTACE dodavatelů provozního a interiérového vybavení hotelových a lázeňských zařízení a těchto podniků:
• partnerství - spolupráce a účast na programech, uvedení log, reklamní projekce, distribuce firemních tiskovin, sponzorství soutěží apod.; 

podmínky je nutné sjednat individuálně na základě partnerské smlouvy 
• vlastní expozice/hotreqpoint; podmínky účasti jsou uvedeny v přihláškové dokumentaci

ÚČASTNÍKŮM A PARTNERŮM HOTREQ FÓRUM NABÍZÍME: 
• příležitost účinné propagace formou přednášek, workshopů a aktivních ukázek vybavení pro ho.re.ca (technologie, interiér, exteriér, 

inventář ad.)
• zviditelnění hotelových, gastronomických a lázeňských zařízení, jejich konceptů
• propojení hoteliérů a gastronomů s jejich  dodavateli 
• získání nových obchodních kontaktů, klientů a referencí
• získání nových informací a poznatků
• medializaci

NÁVŠTĚVNÍKEM HOTREQ FÓRUM JE:

• majitelé nebo provozovatelé hotelových, gastronomických a lázeňských zařízení, kuchaři, gastronomové, zástupci dodavatelů do HoReCa, 
ostatní odborníci z hotelnictví a gastronomie, hotelové a gastronomické školy, zástupci a odborníci cestovního ruchu 

• laická veřejnost se zájmem o nabídku hotelnictví, gastronomie, lázeňství, wellness a cestovního ruchu

NÁVŠTĚVNÍKŮM A HOSTŮM HOTREQ FÓRUM PŘEDSTAVÍ:
• aktuální nabídku kvalitních dodavatelů do ho.re.ca, jejich poradenství

• živé prezentace a ukázky úspěšných hotelových, gastronomických, lázeňských a wellness konceptů
• tipy a doporučení na úsporný a efektivní provoz hotelových, gastronomických, lázeňských a wellness zařízení

• tematickou gastronomii
• kuchařské tipy a triky

• trendové receptury a postupy
• moderní technologie

• nové suroviny

• kulinářské inspirace
• degustace a ochutnávky

• soutěže

• ankety

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: www.tmcreative.cz


